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Una plaça negada a
un alumne que ja
anava a aquell centre
Sr. Director:
Senyor regidor d’Educació
Jesús Castillo, sóc la iaia del Dídac, un nen de tres anys que té
moltes ganes d’estudiar tot i la
seva poca edat i em dirigeixo a
vostè perquè m’aclareixi uns
dubtes que, francament, em tenen decebuda i trista.
Jo pensava que un nen que
ja anava a l’escola tenia la plaça
reservada de cara als cursos futurs i ara, innocent de mi, m’he
assabentat que no és així i que
el meu nét, que feia dos anys
que cada matí es llevava content per anar a la seva escola,
s’ha quedat sense plaça. Com
li expliquem que ara que ja
s’havia adaptat a l’espai, les
dinàmiques, els companys i els
professors, ha de començar de
nou? El meu nét viu al carrer
Alcalde Costa i el seu centre
educatiu fins a dia d’avui és l’escola Maristes Montserrat de
Lleida. El cas és que no puc entendre per què el meu nét, que
hi ha anat dos anys, no té plaça
i, en canvi, un nen de la mateixa edat que ell del nostre barri sí que en té quan serà el primer cop que hi anirà. De moment l’única solució que tenim
és una plaça en un centre del
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En aquesta secció només es publicaran les cartes que vagin acompanyades d’una completa identificació de l’autor (nom, adreça, DNI i telèfon,
si fa al cas), tot i que, si es demana, és possible la firma sota pseudònim o inicials. SEGRE no tornarà els originals i si la seua extensió passa de
20 línies (1.200 caràcters), es reserva el dret de resumir-los.

LA CARTA DEL DIA

Gràcies per la Cursa dels Bombers
SR. DIRECTOR:
L’AECC-Catalunya contra el Càncer ha
col·laborat de nou amb la Cursa de Bombers a la ciutat de Lleida. Per segon any
hem tingut també l’oportunitat de participar en la Cursa Infantil celebrada dissabte, amb molt èxit a la pista d’atletisme de
les Basses.
Des d’aquestes línies volem donar les
gràcies al col·lectiu dels Bombers per tornar a comptar de nou amb l’AECC i els seus
voluntaris.
Als voluntaris de l’AECC que col·laboren amb les activitats que donen suport a
les prestacions que reforcen la tasca que es
duu a terme des de la nostra entitat per tal
que els malalts de càncer tinguin més su-

port, millorant així la seva qualitat de vida.Agraïm l’aportació de 1.000 € de la Cursa Infantil donant suport a la continuïtat
de les XVI colònies d’estiu que se celebraran aquest juliol.
Volem fer arribar el nostre agraïment pel
tracte que vàrem rebre per part de l’organització, així com la felicitació per l’excel·lent organització per part dels Bombers,
especialment a les persones que van convidar-nos a participar-hi, en Jordi Martínez
i en Franscesc Bertran, extensiva al seu gran
equip humà, el qual han cuidat fins al mínim detall en l’organització de les activitats, la Cursa, voluntariat, etc.
Així doncs, un cop més, moltes gràcies i
moltes felicitats per la vostra tasca.

AECC-CATALUNYA CONTRA EL CÀNCER DE LLEIDA

barri de Pardinyes, a l’altra punta de la seva casa, la meva jove està esperant una altra criatura i ja era complicat fins ara
compaginar el seu dia a dia en
un centre del costat de casa,
doncs imagini ara començar de
nou amb el Dídac, un nou bebè
plorant i l’escola a una distància considerable perquè se li ha
negat una plaça al centre en
què ella i la família portàvem

confiant l’educació del nostre
nen... Com havia dit abans, tinc
certs dubtes, qui té prioritat?
El que viu a prop del centre o
el que viu més lluny? Aquell
que fa temps que és al centre o
el que s’inscriu de nou? Existeix alguna forma per poder
arreglar la situació? Agrairia
que respongués a aquesta iaia
indignada.
MARIA ALONSO PORTA

Actitud professional
Sr. Director:
Us vull explicar una experiència que he viscut recentment treballant i que demostra que encara hi ha gent compromesa amb la seva feina fins
a les últimes conseqüències.
El dia de la jornada electoral vaig estar de servei i vam
rebre l’avís d’un accident en-

tre una moto i un cotxe. A
l’arribar al lloc de l’accident,
la motorista era una repartidora de Correus que portava a un
col·legi electoral els vots per
correu.
A l’atansar-me a ella, colpejada i adolorida (no tenia res
de greu, gràcies a Déu), l’únic
que deia era: “Els vots, els
vots... he de portar els vots!”
Jo la tranquil·litzava dient-li:
“Tranquila, oblida’t dels vots
que ens en encarreguem nosaltres... estàs bé, estàs bé?”
L’ambulància va arribar, la
va assistir i la va portar. L’actitud tan professional d’aquesta repartidora es mereix ser
compartida i difosa.
Una persona en un moment
delicat i que anteposava la seva salut a la responsabilitat que
tenia de portar la valuosa valisa al seu destí.
Isabel, tu ets l’exemple per
a molta gent d’una professionalitat, responsabilitat i implicació en el treball que m’ha
deixat sorprès i que gràcies a
tu sortiran elegides persones
que són a anys llum de la teva
actitud i molts no són dignes
de l’esforç de gent com vas demostrar tu.
Espero que et recuperis aviat
i continuïs repartint vots i cartes amb aquesta il·lusió.
UN SERVIDOR PÚBLIC
COM TU

Envieu la vostra foto a cercle@segre.com. Una selecció més àmplia de cartes pot trobar-se a

COL·LABORACIÓ

Preservar x @ccedir
GALL
GRUP D’ARXIVERS LLEIDA

LLEIDA HA estat escollida com
a seu del Congrés de l’Associació d’Arxivers i Gestors Documentals de Catalunya. Serà la
quinzena edició d’un esdeveniment de periodicitat bianual que
ha recorregut ja bona part de la
geografia catalana. El dies 28,
29 i 30 de maig els professionals
dels arxius i la gestió documental debatran en aquesta ocasió
sobre preservació digital com a
forma prèvia i necessària per
garantir l’accés permanent. Experts locals, nacionals i internacionals desgranaran diferents aspectes de què cal fer i com. Es
parlarà també de les polítiques
que haurien de garantir tot
aquest procés i l’accés del ciutadà a la informació, per recuperar la seva memòria individual i elaborar el relat consensuat
de la memòria col·lectiva.
La memòria és un tret que
ens caracteritza com a éssers humans. És l’acte de recordar, de
reviure fets i sentiments, uns
d’individuals i altres de col·lectius, però també és allò que ens

permet el gaudi dels nostres
drets i deures.Aquesta memòria fa segles que es fixa a través
de diverses tècniques en diferents suports, de forma que es
pugui transferir i llegar a les generacions posteriors.
Hi ha arxivers des que existeixen suports (fusta, argila, metall, papir, pergamí, paper, fotografia, vídeo, CD, DVD, web...)
que recullen la nostra memòria,
i tots i cada un d’aquests suports
requereixen una tècnica diferent de fixació del missatge i fins
i tot una metodologia específica per desxifrar la informació.
Els arxivers i arxiveres sempre
hem demostrat les habilitats necessàries per conservar de la millor forma possible aquests suports i la informació que recullen, però sobretot per posar a
l’abast de qui ho necessiti els
fragments de memòria col·lectiva que protegeixin els seus
drets, les seves propietats i les
seves relacions socials i personals.
Avui, en un món globalitzat

i virtual, la nostra memòria és
allò que ens fa més humans i
que ens converteix en part d’un
grup més ampli, amb qui hem
establert de forma conscient o
inconscient vincles, i amb qui
ens reconeixem pels espais comuns que som capaços de rememorar: l’origen de l’Aplec del
Caragol o de la festa de Moros
i Cristians a Lleida; els garrotins
que sonaven en les festes del
Centre Històric o els sons ajustats de l’Orfeó Lleidatà; el sorgiment del passeig de Ronda, la
urbanització de Cappont, Pardinyes, Magraners...
Tot plegat forma part de nosaltres com a lleidatans i ens agrada reviure-ho a través de les fotografies, els vídeos o la premsa d’aleshores. De la mateixa
forma que ens agradarà retrobar-nos amb les obres de l’estació de Renfe, amb la recuperació de la vora del riu o la construcció i trasllat de la Universitat de Lleida a la seva nova ubicació.
En la societat de la informació i el coneixement, els arxius
són els custodis de la matèria
primera, i és en el seu si, com
sempre, que es desenvoluparan
les tasques necessàries per posar a l’abast dels ciutadans allò

que els calgui, tot preservant i
protegint les seves dades. Caldrà identificar, descriure i classificar, per tal que els resultats
de les recerques siguin ràpids i
pertinents, que se’n garanteixi
l’autenticitat, la integritat, i que
se n’hagi conservat el seu context, per tal de donar-nos la seguretat jurídica que puguem requerir... I aquesta ha estat, és i
serà la raó de ser dels arxius i la
feina dels arxivers.
Ara els suports són diferents,
com ho són els sistemes de creació i accés als documents i la
informació. Els arxius no han de
tenir quilòmetres i quilòmetres
de prestatgeries i calaixos, sinó que cal bastir-los amb servidors informàtics, connexió (segura) a internet i accés a través
de les xarxes. Cal aprofitar tots
els avenços tecnològics per situar l’Arxiu al servei d’una ciutadania participativa i coneixedora dels seus drets, disposada
a fer preguntes que cal respondre. L’Arxiu és l’eina imprescindible per implantar la transparència, publicada per uns i desitjada pels altres, i contribuir
d’aquesta manera al bon govern
i a l’Administració oberta.
Avui, com ahir i com demà,
cal preservar aquells documents

importants per a nosaltres com
a individus i com a grup social,
però, sobretot, aquells que seran imprescindibles per protegir els nostres drets, les nostres
propietats i les nostres relacions
socials i personals. En essència,
no hem canviat tant.
La celebració del XVè Congrés d’Arxivística de Catalunya
a Lleida ha estat l’eix inspirador per posar a l’abast de la ciutadania un itinerari expositiu
–del dia 25 de maig al 12 de
juny– d’alguns dels edificis més
emblemàtics de la ciutat, on a
través de la fotografia es pot
apreciar la seva transformació
arquitectònica.Amb aquesta acció, els arxivers –gestors de documents de les terres de Lleida–
hem volgut transmetre la importància que té la preservació d’aquestes imatges que ens
permeten ara accedir a la seva
visualització.
El tema del Congrés, Preservació digital. Accés Permanent,
queda palès en aquesta ruta, on
l’objectiu ha estat la creació d’espais de divulgació cultural que
fomentin la preservació i l’accés al nostre patrimoni documental i la conservació d’un relat col·lectiu a través de la memòria de tots.

